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8 รัฐจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ  
เน้นน�าเข้าตาม MoU

เมื ่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐมนตรีได้มติเห็นชอบเรื ่องการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ  
โดยผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติสองกลุ่ม คือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ถือบัตรผู้ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) 
และกลุ่มที ่ประเทศต้นทางออกเอกสารให้ (กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว) ให้อยู ่อาศัยและท�างาน 
ในประเทศไทยได้เป็นเวลาสองปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2561 แรงงานข้ามชาติทั้งสองกลุ่ม  
ต้องมารายงานตัวเพื่อจัดท�าทะเบียนประวัติ ขออนุญาตท�างาน และจัดท�าบัตรประจ�าตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
(บตัรสชีมพู) ช่วงวนัท่ี 1 เมษายน – 29 กรกฎาคม 2559 โดยหวงัว่านโยบายดงักล่าวจะช่วยแก้ปัญหาแรงงาน
ข้ามชาติที ่ไม่ได้จดทะเบียน และในระยะยาวรัฐบาลต้องการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ  
โดยเน้นการน�าเข้าแรงงานข้ามชาตผ่ิานรฐับาลของประเทศต้นทาง โดยมกีารออกหนงัสอืเดนิทางที่ถกูต้อง 
แต่นโยบายดังกล่าวจะสัมฤทธิผลหรือไม่ยังเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายตั้งค�าถาม ทั้งนี้ในปี 2559 มีแรงงาน 
ข้ามชาตมิารายงานตวัเพยีง 1,178,678 คนเท่านัน้ จากตวัเลขประมาณการณ์ของแรงงานข้ามชาตทิั้งหมด
กว่า 4 ล้านคน1

การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ 
ของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน

การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติจากประเทศ 
เพื่อนบ้านของประเทศไทยท่ีผ่านมาอยู่บนฐานของการแก้ไข
ปัญหาแรงงานข้ามชาตท่ีิไม่ได้จดทะเบียน การจดัการในช่วง

กว่ายีส่ิบปีทีผ่่านมามุ่งเน้นการผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาต ิ
อยู่อาศัยและท�างานเป็นการชัว่คราว โดยเปิดจดทะเบยีน
แรงงานข้ามชาติเป็นช่วงๆ จนกระทัง่ปี 2548 เป็นต้นมา 
แนวนโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติของไทยเน้นให้เกิด
ระบบการจ้างงานแรงงานข้ามชาตท่ีิถกูกฎหมาย ประเทศไทย 
จึงได้ประสานงานไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อท�าข้อตกลง 
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ในการจ้างแรงงานข้ามชาตอิย่างถูกกฎหมาย โดยได้ด�าเนินการ 
ในสองลักษณะ คือ 

หนึ่ง เปิดให้แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผ่อนผันให้อยู่ 
และท�างานในประเทศไทยได้ด�าเนินการพิสูจน์สัญชาติกับ
ประเทศต้นทาง เพื่อด�าเนินการออกหนังสือเดนิทางชั่วคราว 
หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง และน�าไปสู่กระบวนการ
จ้างงานอย่างถูกกฎหมายต่อไป 

สอง น�าเข้าแรงงานข้ามชาติตามข้อตกลงการจ้าง
แรงงาน (Memorandum of Understanding on the 
Employment of Workers: MoU) ระหว่างไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาและลาว ซึ่งจะ
เป็นกระบวนการน�าเข้าแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�างานใน
ประเทศไทยผ่านระบบการจัดหางานอย่างถูกต้อง 

ในปี 2558 มีแรงงานข้ามชาติทีไ่ด้รับการผ่อนผัน 
ให้ท�างานในไทยประมาณ 1 ล้านคน มีการพิสูจน์สัญชาติ
จ�านวนมากถึง 989,374 คน นอกจากนี้มีการน�าเข้าแรงงาน
ผ่านช่องทาง MoU จ�านวน 279,311 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนือ่งจากจ�านวนเพียง 9,877 คนในปี 2549 จนทะล ุ
หลักหนึ่งแสนคนในปี 2556 และทะลุหลักสองแสนคนในปี 
2557 อย่างไรกต็ามแรงงานท่ีเข้าประเทศผ่านช่องทาง MoU 
ก็ยังเป็นส่วนน้อยเมือ่เทียบกับแรงงานทีไ่ม่จดทะเบียน
จ�านวนนับล้านคน (ตารางที่ 1)

สาม นอกจากนัน้แล้วประเทศไทยยังมีแนวทาง 
ในการจดัการแรงงานข้ามชาต ิท่ีเป็นการจ้างงานข้ามพรมแดน  
ดังทีป่รากฏในมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.การท�างานของ 
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ซึ ่งท�าให้ประเทศมีเครื ่องมือ 
ในการจัดการแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะจากประเทศ 
เพื่อนบ้านท่ีมีชายแดนตดิกบัประเทศไทยท่ีหลากหลายรปูแบบ

นโยบายแรงงานข้ามชาติปี 2559:  
ความสับสนอลหม่านของการจดทะเบียน
แรงงานข้ามชาติ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีแนวทาง 
การจดัการแรงงานข้ามชาติ โดยการเปิดจดทะเบียนแรงงาน
ข้ามชาติ และผ่อนผนัให้อยู่และท�างานในประเทศไทยได้
เป็นการชั่วคราว จากนั้นได้มีการต่ออายุให้ในปีถัดมา 

แต่ส�าหรับปี 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมือ่ 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว ปี 2559 โดยผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติสองกลุ่ม 
คือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ถือบัตรผู้ไม่มีสัญชาติไทย (บัตร
ชมพู) และกลุ่มทีป่ระเทศต้นทางออกเอกสารให้ (กลุ่มที ่
ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว) ให้อยู่อาศัยและท�างานใน
ประเทศไทยได้เป็นเวลาสองปี โดยจะสิน้สุดลงในวันที ่ 31 
มีนาคม 2561 ทัง้นีแ้รงงานข้ามชาติทัง้สองกลุ่มต้องมา 
รายตัวเพื่อจัดท�าทะเบียนประวัติ ขออนุญาตท�างาน และ 
จัดท�าบ ัตรประจ�าตัวผ ู้ ไม ่ม ีสัญชาติไทย (บ ัตรส ีชมพู)  
ช่วงวันที ่ 1 เมษายน – 29 กรกฎาคม 2559 แนวทาง 
การจดัการตามมติคณะรฐัมนตรดัีงกล่าว เป็นการขยายเวลา
การผ่อนผันให้แก่แรงงานข้ามชาติกลุ่มทีก่�าลังจะสิน้สุด 
การผ่อนผันได้อยู่ต่อไปอีก ผลจากนโยบายดังกล่าวท�าให้ 
มีแรงงานข้ามชาติมาด�าเนินการจดทะเบียนตามมติ ครม. 
1,178,678 คน จากตัวเลขประมาณการณ์ว่าจะมีผู ้มา 
จดทะเบียนถึงราว 3 ล้านคน2

ตารางที่ 1 จ�านวนแรงงานข้ามชาติสามสัญชาติ (เมยีนมา 
ลาว และกัมพูชา) ตั้งแต่ปี 2548 – 2558

ปี พิสูจน์ 
สัญชาติ

น�าเข้า 
ตาม MoU

2548 1,681 0

2549 49,214 9,877

2550 72,096 14,150

2551 71,017 17,059

2552 77,914 27,447

2553 228,411 43,032

2554 505,238 72,356

2555 733,603 93,265

2556 847,130 174,042

2557 971,461 206,168

2558 989,374 279,311

ข้อมูลจากส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว เว็บไซต์ : http://www.doe.go.th/alien
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เครือข ่ายองค ์กรด ้านประชากรข ้ามชาติชี ้ว ่ า  
แม้นโยบายของรัฐจะดูเปิดกว้างและให้โอกาสแรงงาน 
ข้ามชาติมากขึ้น แต่สิง่ทีป่รากฏชัดจากการด�าเนนิการตาม
นโยบายนี ้ คือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติทีเ่คยผ่านการพิสูจน์
ส ัญชาติและได้รับหนังส ือเดินทาง (passport) หรือ 
กลุม่แรงงานที่ได้รับการพัฒนาสถานะให้เป็นคนที่เข้าเมอืง
โดยถูกกฎหมาย ต้องมารายงานตัวตามมติคณะรัฐมนตรี 
และได้รับเอกสารทีเ่รียกว่าบัตรประจ�าตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
หรือบัตรสีชมพู แทนการถือหนังสือเดินทางและใบอนุญาต
ท�างาน ส่งผลให้แรงงานกลุ่มนี ้กลับไปเป็นผู ้มีสถานะ 
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แต่ได้รับการผ่อนผันให้ท�างาน 
ได้ชั่วคราวอีกครัง้หนึง่ จึงอาจกล่าวได้ว่าการด�าเนินการ 
ตามมติ ครม. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 กระทบกับความ
พยายามพัฒนาสถานะทางกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ 
เพื่อก้าวให้พ้นวังวนการจดทะเบยีนแรงงานข้ามชาติ ท�าให้
การพัฒนาให้แรงงานดังกล่าวเป็นคนเข้าเมืองถูกกฎหมาย 
ซึ่งด�าเนินการมาอย่างต่อเนือ่งตั้งแต่ปี 2547 ต้องชะงักลง 
และย้อนกลับไปสู่วังวนเดิม3

นโยบายระยะยาว เน้นน�าเข้าแรงงาน 
ตาม MoU กับประเทศต้นทาง 

ในปี 2559 นางออง ซาน ซูจี ในฐานะที่ปรึกษาแห่ง
สหภาพพม่า และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงวันที่ 

23–25 มิถุนายน 2559 ระหว่างการเยือนไทยดังกล่าว ได้มี
การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมไทย–เมียนมา 3 ฉบับ  
ซึ่งมีนัยส�าคัญต่อการดูแลและคุ้มครองแรงงานข้ามชาติที่มี
ทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ได้แก่ 

ฉบับที่ 1 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านแรงงาน ซึ่งระบุถึงการพัฒนาความสัมพันธ์และการ
สนับสนุนด้านแรงงานร่วมกนัของท้ังสองประเทศ อันจะเป็น
รากฐานการพฒันาประเดน็ด้านแรงงาน เช่น การพฒันาฝีมอื
แรงงาน การคุม้ครองแรงงาน ประกนัสังคม ร่วมกนัในอนาคต 

ฉบับที่ 2 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน 
ก�าหนดให้มีกระบวนการจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่
แรงงานข้ามชาติก่อนเดินทางเข้ามาท�างานโดยประเทศ
ต้นทางก�าหนดสัญญาจ้างทีช่ัดเจน ก�าหนดบทบาทความ 
รับผิดชอบของบริษัทจัดหางาน และเปลีย่นแปลงเงื่อนไข 
ในการท�างาน จากเดิมซึ่งก�าหนดให้ “แรงงานข้ามชาติ
สามารถท�างานในประเทศปลายทางได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี  
ติดกันสองครั้ง (รวมแล้วไม่เกิน 4 ปี) แล้วจะต้องเดินทาง 
กลับประเทศต้นทางก่อน 3 ปี แล้วจึงเดินทางกลับเข้ามา
ท�างานได้อีกครั้ง” เปลีย่นเป็น “เมือ่ท�างานครบ 4 ปีแล้ว
แรงงานข้ามชาติจะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง 30 วัน 
แล้วจึงเดินทางกลับเข้ามาท�างานใหม่” (ภายหลังการจัดท�า
ข้อตกลงทัง้สองฉบับกับเมียนมาแล้ว ประเทศไทยได้ม ี
การจัดท�าข้อตกลงลักษณะเดียวกันกับประเทศเวียดนาม 
เมื่อวันที ่ 23 กรกฎาคม 2558 จัดท�ากับประเทศกัมพูชา 

ตารางที่ 2 สถิติแรงงานข้ามชาติ เดือนพฤศจิกายน 2559

ประเภท/สัญชาติ เมียนมา กัมพูชา ลาว รวม

พิสูจน์สัญชาติ (NV) 754,037 99,030 63,025 916,092

MoU 188,979 149,485 43,502 381,966

ผ่อนผันตามมติ ครม. 723,360 385,829 69,489 1,178,678

ประมงทะเล 27,224 21,730 1,038 49,992

แปรรูปสัตว์น�้า 100,870 35,632 4048 140,550

จ้างงานชายแดน 596 6,436 – 7,032

รวม 1,795,066 698,142 181,102 2,674,310

ข้อมูลจากส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว และเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน : พฤศจิกายน 2559
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เมือ่วันที ่ 19 ธันวาคม 2558 และจัดท�ากับประเทศลาว 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ด้วย)

ฉบับที่ 3 ความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่าง
ประเทศทัง้สอง ซึ ่งในความตกลงฉบับนีไ้ด ้ก�าหนดถึง 
การข้ามแดนทางชายแดนของท้ังสองประเทศ โดยได้ก�าหนด
ให้เพิ่มเติมการเดินทางเพื่อเข้ามาท�างานในพื้นทีช่ายแดน 
เพื่อรองรบัต่อการเปิดพื้นท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนของ
ไทย และรองรบัการจ้างงานในพื้นท่ีชายแดนที่ก�าหนดเอาไว้
ในพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

นอกจากนี ้คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที ่25 ตลุาคม 
2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  
ปี 2560 – 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ฯ 5 ด้าน ดังนี้ 

ย ุทธศาสตร์ที ่ 1 – การจัดระบบแรงงานเพื ่อลด 
การพึ่งพาแรงงานต่างด้าว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 – การควบคมุ ก�ากบั ดแูลกระบวนการ
เข้ามาและกลับออกไปของแรงงานต่างด้าว 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 – การก�าหนดมาตรฐานการจ้าง
แรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 – การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 – การติดตามและประเมินผล 

หากพิจารณาจากยุทธศาสตร์ทัง้ข้อ 1 และข้อ 2  
น่าจะมีทิศทางทีจ่ะควบคุมการจัดการแรงงานข้ามชาติ  
โดยเน้นการน�าเข้าแรงงานข้ามชาตอิย่างถกูกฎหมายมากข้ึน 

ออก พ.ร.ก. ควบคุมการน�าเข้าแรงงาน  
เพิ่มการก�ากับดูแล

นอกจากการจัดท�า MoU กับประเทศต้นทางใน
การน�าแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�างานอย่างถูกกฎหมายแล้ว 
กระทรวงแรงงานได้เสนอให้มีพระราชก�าหนดการน�า 
คนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559  
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมือ่วันที ่ 16 สิงหาคม 2559 โดย พ.ร.ก.  
มีวตัถปุระสงค์เพื่อควบคมุการน�าแรงงานข้ามชาตมิาท�างาน
กับนายจ้างในประเทศอย่างเหมาะสม และป้องกันไม่ให้ม ี
การลักลอบน�าแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�างานกับนายจ้างใน
ประเทศไทยโดยผดิกฎหมาย รวมท้ังให้ความคุม้ครองผู้ที่มีส่วน 

เกี่ยวข้องให้ได้รบัความเป็นธรรม โดยมีสาระส�าคัญก�าหนดให้
มีการน�าแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�างานกบันายจ้างในประเทศ
ได้ 2 กรณี คือ 

1. นายจ้างเป็นผูน้�าคนต่างด้าวมาท�างานด้วยตนเอง 
ซึ่งจะต้องมีการวางเงินประกันกับทางราชการตามอัตรา 
ที่ก�าหนด 

2. ผู้ประกอบกิจการ (บริษัทจัดหางาน) ที่ได้รับใบ
อนุญาตตามพระราชก�าหนดน้ีเป็นผู้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน 
ซึ่งจะต้องมีการวางเงินประกันการประกอบธุรกิจเป็นเงิน 
ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท 

พ.ร.ก.น�าคนต่างด้าวมาท�างานกบันายจ้างในประเทศ
ฉบับน้ี ก�าหนดมาตรการให้ผู้ประกอบกจิการเรยีกค่าตอบแทน 
ซึ ่งเป ็นค ่าบริการและค ่าใช ้จ ่ายจากนายจ ้างเท ่าน ัน้  
หากผู้ประกอบกจิการกระท�าผิดสัญญา กส็ามารถหกัเงนิจาก
หลักประกันทีว่างไว้กับอธิบดีกรมการจัดหางานคืนให้แก่
นายจ้างได้ นอกจากนีย้ังก�าหนดให้ผู้ประกอบกิจการและ
นายจ้างเป็นผู้รับผดิชอบคนต่างด้าวทีน่�าเข้ามาท�างานใน
ประเทศร่วมกัน ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความ 
เป็นธรรมแก่คนต่างด้าว นายจ้าง รวมท้ังจัดระเบียบผู้ประกอบ 
กิจการในประเทศไทยอีกด้วย4 

นอกจากน้ัน มติคณะรฐัมนตรเีม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 
2559 ได้จัดตั้งศูนย์ส�าหรับแรงงานต่างด้าว 3 แห่ง ที่จังหวัด
ตาก สระแก้ว และหนองคาย เพื่อให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
และให้ค�าปรึกษาเกี ่ยวกับกฎหมายแรงงาน สัญญาจ้าง  
รวมถึงการประสานกับนายจ้างเมื่อสิน้สุดการจ้าง5 ทั้งนี้ 
เพื่อช่วยให้แรงงานข้ามชาตท่ีิน�าเข้าตาม MoU ได้รบัการอบรม 
หรือข้อมูลทีจ่�าเป็นในการท�างาน รวมทัง้ได้ตรวจสิทธิหลัง 
สิ้นสุดการท�างานของตนเองก่อนส่งกลับ 

อุปสรรคการน�าเข้าแรงงาน 
ผ่านช่องทาง MoU

แม้รัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานจะมีแนวทางให้
แรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบ MoU มากขึ้น แต่ก็ยังมีค�าถาม
ว่า การน�าเข้าตามระบบ MoU จะสามารถด�าเนินการได้
อย่างสัมฤทธิผล และเป็นทางออกส�าหรับปัญหาแรงงาน
ข้ามชาตินอกระบบของประเทศไทยจริงหรือไม่ เพราะหาก

13910 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

การลักลอบน�าแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�างานกับนายจ้างใน
ประเทศไทยโดยผดิกฎหมาย รวมท้ังให้ความคุ้มครองผู้ที่มีส่วน 

อย่างสัมฤทธิผล และเป็นทางออกส�าหรับปัญหาแรงงาน
ข้ามชาตินอกระบบของประเทศไทยจริงหรือไม่ เพราะหาก
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ดูจากสถิติการน�าเข้าแรงงานข้ามชาติโดยระบบ MoU  
จะพบว่าปัจจบัุนมีแรงงานข้ามชาตท่ีิน�าเข้าจากสามประเทศ 
เพียงสองแสนกว่าคน จากตัวเลขแรงงานข้ามชาติทัง้หมด 
ที่อาจมากถึงกว่าสี่ล้านคน (ดูตารางที่ 1) 

อุปสรรคส�าคัญของการน�าเข้าแรงงานผ่านระบบ 
MoU คือขั้นตอนทียุ่่งยาก มีค่าใช้จ่ายสูง และใช้เวลาค่อน
ข้างนาน ท�าให้แรงงานข้ามชาติเลือกช่องทางอืน่เข้ามา
ท�างานในเมืองไทยมากกว่า ซึ่งในประเด็นนี ้ ดร.ณัฐนันท์ 
วิจิตรอักษร นักวิชาการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย ได้ให้ความเหน็ว่า “แนวโน้มแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศจะม ีจ�านวนมากขึ ้นหรือน ้อยลง ขึ ้นอย ู่กับ 
การบังคบัใช้กฎหมาย ซึ่งส่วนหน่ึงเกดิจากการพสูิจน์สัญชาติ
ล่าช้า ท�าให้หลายคนยังอยู่ในประเทศต่อไป จึงเสนอให้
รัฐบาลเร่งสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ ปรับปรุงขั้นตอนเอ็มโอยูให้มี
ความยุ่งยากน้อยลง ลดค่าใช้จ่ายตามกระบวนการเอ็มโอยู
ให้เหมาะสมกับรายได้ของแรงงาน ขยายหรือก�าหนดระยะ
เวลาของการจดทะเบียนให้สอดคล้องกับลักษณะงาน  
หรือการอนุญาตขอเปลีย่นนายจ้างด้วยเหตุผลที่ชอบด้วย
กฎหมายได้”6

ขณะเดยีวกนั กรณีการท�า MoU กบัประเทศเวยีดนาม 
ก็พบว่าตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2558 จนถงึ 31 ธนัวาคม 2559 
ยังไม่มีการน�าเข้าแรงงานข้ามชาติจากเวียดนามเลย ซึ่ง
สาเหตุหนึง่เกิดจากการทีป่ระเทศไทยก�าหนดให้แรงงาน
เวียดนามท�างานได้เพียง 2 ประเภทคือ ประมงและก่อสร้าง 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานชาวเวียดนาม 
ซึ่งนิยมท�างานประเภทอื่น เช่น พนักงานขาย และพนักงาน
เสิร์ฟในร้านอาหาร เป็นต้น 

อีกประเดน็หนึ่งท่ีท้าทายการจดัการแรงงานข้ามชาติ
ภายใต้ยุทธศาสตร์บรหิารจดัการแรงงานต่างด้าวของรฐับาล 
คสช. คอื ความพยายามจดัการแรงงานข้ามชาตจิากประเทศ
เพื่อนบ ้านที่ล ักษณะการย ้ายถิ ่นแบบข ้ามพรมแดน  
เพื่อตอบสนองนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ซึ่งส�าหรับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านทีม่ีชายแดน
ติดกันเป็นระยะทางยาวนั้น การเดินทางข้ามพรมแดนอย่าง
ไม่ถกูกฎหมายท�าได้ง่าย ท�าให้อาจกลับไปสู่วงัวนของการจ้าง
แรงงานข้ามชาติแบบผิดกฎหมายเช่นเดิม

นอกจากนี้ โครงสร้างประชากรของไทยทีก่�าลัง 
ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว ท�าให้ความต้องการ
แรงงานข้ามชาติทีเ่พิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจากการลดลง 
ของสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน จากผลการวิจัยของ  
ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ เรื่อง “ความต้องการแรงงานต่างด้าว
ส�าหรับสังคมสูงวัย” ได้คาดการณ์จ�านวนแรงงานต่างชาติ 
ในปี 2573 ว่าจะมีจ�านวน 6.4 ล้านคน แต่ถ้าไทยต้องการ
แก้ปัญหาการลดลงของ GDP จากปัญหาขาดแคลนแรงงาน
แล้ว ไทยต้องการแรงงานข้ามชาติทั้งหมดถึง 9.14 ล้านคน7 
ซึ่งหากรัฐบาลพยายามควบคุมแรงงานข้ามชาติ โดยการ 
น�าเข้าแรงงานผ่านระบบ MoU เท่านั้น จะก่อให้เกิดปัญหา
คอขวดได้ 

ก้าวข้างหน้า

หากพิจารณาจากนโยบายการบริหารจัดการของ
รัฐบาลในช่วงปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการ
แรงงานข้ามชาติของประเทศไทยยังมีทิศทางไม่ต่างจากที่
ผ่านมามากนัก กล่าวคือเน้นการจัดระบบแรงงานข้ามชาติ
กลุ่มท่ีไม่มีเอกสารเพื่อน�าไปสู่การพฒันาให้กลายเป็นแรงงาน
ท่ีมสีถานะเข้าเมืองถกูกฎหมายผ่านการพิสูจน์สัญชาต ิควบคู่
ไปกับการน�าเข้าตาม MoU แต่จากปัญหาอุปสรรคการน�า
เข้าแรงงานผ่านระบบ MoU ท่ีเกดิขึ้น รัฐบาลไทยจงึควรเร่ง
เจรจากับประเทศต้นทางให้พัฒนาแนวทางการน�าเข้า
แรงงานตามระบบ MoU ให้มขีั้นตอนและระยะเวลาท่ีส้ันลง 
ก�าหนดค่าใช้จ่ายทีเ่หมาะสม รวมทัง้พัฒนาและปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติภายในของไทยให้เอ ือ้ต ่อลักษณะของ 
การท�างานของแรงงานข้ามชาติ เช่น เงื่อนไขในการเปลี่ยน
นายจ้าง เป็นต้น เพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้แรงงานข้ามชาติ 
เข้ามาท�างานตามระบบ MoU มากขึ้น นอกจากนี้ไทยควร
เร่งเจรจาและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศต้นทางในการ
พิสูจน์สัญชาติแรงงานข้ามชาติในไทย และขจัดขบวนการ
นายหน้า/กลุ่มแสวงหาประโยชน์จากการจดัหาและด�าเนินการ 
พิสูจน์สัญชาติแรงงานข้ามชาติอย่างจริงจัง เพื่อให้แรงงาน
ข้ามชาติสามารถเข ้าถึงการพิส ูจน ์ส ัญชาติได ้ง ่ายขึ ้น  
อันจะเป็นการช่วยลดจ�านวนแรงงานข้ามชาติทีย่ังมีสถานะ 
เข้าเมืองผิดกฎหมาย 
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ไม่ถกูกฎหมายท�าได้ง่าย ท�าให้อาจกลับไปสู่วงัวนของการจ้าง
แรงงานข้ามชาติแบบผิดกฎหมายเช่นเดิม เข้าเมืองผิดกฎหมาย 
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